De acht Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Winterswijk, Oost Gelre, Doetinchem,
Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Montferland werken, daar waar mogelijk, samen binnen het
Sociaal Domein. In deze nieuwsbrief vindt u de laatste informatie over deze samenwerking.
Aanmelden of afmelden voor deze nieuwsbrief kan via
helpdesk3dachterhoek@gemeenteberkelland.nl. Informatie is te vinden op
www.sociaaldomeinachterhoek.nl onder het kopje Praktische informatie.
Nummer 5, oktober 2016

Verficatietermijn aanbesteding verlengd
De datum van de gunning wordt aangepast van 18 oktober 2016 naar 8 november 2016. De

evaluatie van alle ingediende stukken en ingevulde antwoorden van alle aanbieders en
verificatiegesprekken kost veel meer tijd dan verwacht. De gemeenten merken dat er veel
punten zijn die hersteld moeten worden.

Planning
- Uiterlijk vrijdag 14 oktober ontvangen de organisaties die zaken aan moeten vullen of
herstellen een bericht via Negometrix.
- Negometrix wordt hiervoor dan weer tijdelijk open gezet.
- U heeft dan tot en met zondag 23 oktober om de punten die voor u gelden te herstellen.
- Alle aangepaste zaken worden dan opnieuw gecontroleerd door Opdrachtgever
- Op 8 november besluiten de 8 colleges van de Achterhoekse gemeenten over:
o De gunning
o Eventuele aanpassing van producten en tarieven
o Eventuele openstelling van de aanbesteding voor partijen die nog niet of te laat
hebben ingeschreven.
- Zo spoedig mogelijk na 8 november volgt bericht over de gunning, over de
besluitvorming en eventuele vervolgstappen bij aanpassingen.
Veelgemaakte fouten om te herstellen
Om een idee te krijgen van zaken die niet goed gaan in Negometrix, geven we hier vast een
aantal aandachtspunten om te checken:
- Mist u geen knock out vragen?
- Klopt de inschrijving op de kwalificaties met de aangekruiste producten en tarieven?
- Heeft u voor de juiste percelen en producten ingeschreven, bent u daarvoor
gekwalificeerd?
- Heeft u de hoofdtender ingediend?
- Klopt het kwaliteitscertificaat voor de ondersteuning die u levert?

Gemeenten aan de slag met berichtenverkeer
In nieuwsbrief nummer 3 is verslag gedaan van de workshop Vecozo/GGK die op 30 augustus in
De Vijverberg werd gehouden. Tijdens de bijeenkomst werden ervaringen gedeeld en kwamen
praktische vragen en frustraties aan de orde. Het nut van samenwerking tussen zorgaanbieders
en gemeenten werd overigens wel onderschreven.
Voor 2017 is door de gemeenten als doel gesteld om alle berichtenverkeer digitaal en volgens
landelijke standaarden (waarin nog steeds ontwikkelingen zijn) te laten verlopen. Een aantal
vraagstukken hierbij zijn:
- Technische systemen moeten aangepast worden aan de nieuwe producten 2017
(conversie van productcodes 2016 naar productcodes 2017).
- Vooraf moet helder worden welke werkwijzen zorgaanbieders bij de
gegevensuitwisseling moeten hanteren. Bijvoorbeeld: welke gegevens dienen zij aan te
leveren, welke regels gelden voor declaratie en facturering, zijn er voor sectoren van
zorg dezelfde of specifieke regels, wat moet er in welk bericht precies worden ingevuld?
- Hoe kunnen alle acht gemeenten dezelfde werkwijze bij gegevensuitwisseling hanteren,
ondanks verschillen in technische systemen.
- Het organiseren van gestructureerd overleg tussen gemeenten en zorgaanbieders over
de werkwijze Gegevensuitwisseling en vraagstukken daarbij. Met welke zorgaanbieders
gebeurt dat en hoe betrekken en informeren gemeenten alle zorgaanbieders?
Binnen de acht Achterhoekse gemeenten is in augustus 2016 een gezamenlijk traject gestart om
er voor te zorgen dat vanaf 2017 op een eenduidige en klantvriendelijke wijze zoveel mogelijk
gegevensuitwisseling kan plaatsvinden met de acht gemeenten. De gemeenten bereiden
momenteel een overleg (planning eind oktober) met enkele zorgaanbieders voor over deze
gegevensuitwisseling. Om praktische redenen zal hierover een beperkt aantal zorgaanbieders
worden benaderd.
De agenda gaat over twee urgente zaken:
1. Adequaat en gestandaardiseerd berichtenverkeer tussen alle aanbieders en de acht
regiogemeenten.
2. De gevolgen van de omzetting van de producten (conversietabel) van 2016 naar 2017.
Uiteraard worden de uitkomsten aan alle zorgaanbieders teruggekoppeld. In een volgende
nieuwsbrief volgt nader bericht over de stand van zaken.

Verdiepingsworkshops Vecozo/GGK
Op 3 november zijn er follow-upbijeenkomsten van de workshops Vecozo/Gegevensknooppunt
van 30 augustus en 29 september. Deze bijeenkomsten zijn vooral bedoeld voor het
beantwoorden van verdiepingsvragen over het gebruik van Vecozo/GGK. Een van de twee is
specifiek gericht op aanbieders in de Jeugd GGZ.
Tijdens beide bijeenkomsten over Vecozo/GGK is er ook een presentatie over de nieuw
ontwikkelde app voor het berichtenverkeer via I-Wmo/I-Jw. De twee bijeenkomsten beginnen
om half tien en duren tot twaalf uur. Ze vinden plaats in het gemeentehuis van Bronckhorst.

Aanmelden voor een van deze bijeenkomsten kan via
helpdesk3dachterhoek@gemeenteberkelland.nl. Graag bij de inschrijving vermelden of u
belangstelling heeft voor de algemene bijeenkomst of de bijeenkomst die specifiek voor
aanbieders in de Jeugd GGZ georganiseerd wordt.

